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Rijen start met ‘anders inzamelen’
Vanaf 1 november gaan de inwoners in Rij-
en West de ondergrondse containers ge-
bruiken voor het restafval. De inwoners van 
Rijen Oost doen dat vanaf 1 december. De 
ondergrondse containers kunt u dan ope-
nen met uw nieuwe milieupas. 

Wanneer legen we de restafvalcontainer 
voor het laatst? 
De datum, waarop we de restcontainer 
voor het laatst legen, verschilt per wijk. U 
heeft een brief thuisgestuurd gekregen met 
daarin de datum die voor u geldt. Zet uw 
container op de dag van de laatste leging 
vóór 07.00 uur voor uw huis aan de straat. 

Wat gebeurt er met uw oude restafval-
container?
Uw oude restafvalcontainer krijgt na de 
laatste leging een PMD-sticker. U gebruikt 
de oude container dan voor het verzamelen 
van Plastic verpakkingen, Metalen (blik) en 
Drankkartons (PMD). 
Heeft u een ander formaat container voor 
PMD gekozen? Dan krijgt u een nieuwe 
PMD-container. De oude restafvalcontainer 
halen we dan bij u op. Kijk op uw tijdelijke 

sticker wanneer we bij u langskomen. Ver-
geet u niet om deze tijdelijke sticker op de 
container te plakken?

Vanaf wanneer gebruikt u de PMD-
container? 
Vanaf 20 november gebruiken alle inwo-
ners van Rijen West de container voor het 
PMD-afval. In Rijen Oost start de inzameling 
van PMD-afval met behulp van de contai-
ner medio december. De PMD-container 
legen we elke twee weken. Kijk op uw af-
valkalender voor de juiste datum.

Vragen
Heeft u vragen over ‘anders afval inzame-
len’? Neem contact op met het Klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer 14 0161 
of kijk op www.gilzerijen.nl/andersinzame-
len. 

Neem een kijkje onder de 
groene baret
Tot en met 7 november kunt u in het ge-
meentehuis nog een kijkje nemen in de zo-
genaamde ‘Veterans’ View’. In ‘Veterans’ 
View’ ervaart u op interactieve wijze wat 
militairen op hun missie in het buitenland 
hebben ervaren. Zo is onder andere het 
verhaal te horen van Manja Blok, F-16 vlie-
ger in Bosnië en het verhaal van Elie Schilt 
over zijn missie in de jaren vijftig.
Wilt u zelf een kijkje nemen bij de ‘Vete-
rans’View’? Dat kan maandag, dinsdag en 
woensdag van 08.30 tot 17.00 uur, donder-
dag van 08.30 tot 19.00 uur en vrijdag van 

08.30 tot 12.30 uur in de publiekshal van 
het gemeentehuis in Rijen. 

Foto: Bedrijfsfotografie Brabant

Proef aanpassen deel paden 
Park Wolfsweide
In Park Wolfsweide zijn er al lange tijd 
klachten over de paden die er liggen. De 
paden zijn soms glad en er blijft water op 
staan. Bij vochtig weer zijn de paden zacht 
qua ondergrond. De paden zijn dan niet 
goed begaanbaar.

Wanneer start de proef?
Om deze problemen op te lossen, beginnen 
we in week 45 (de week van 5 november) 
met een proef om een deel van het hoofd-
pad van een ander materiaal te voorzien. 
Ook een pad in het hondenlosloopgebied 
krijgt ander materiaal. De firma Hendrickx 
voert deze proef namens de gemeente uit. 

Uitharden
Na het aanpassen van de paden, moeten de 

paden nog een week uitharden. In die tijd 
mag u het pad niet gebruiken. Na maandag 
19 november mag u de paden betreden. 

Asfalteringswerkzaamheden 
Vanaf maandag 12 november a.s. worden 
gedurende twee weken asfalteringswerk-
zaamheden uitgevoerd aan onderstaande 
wegen:
- Ericssonstraat in Rijen
- Nijverheidsweg in Rijen
- Tilburgsebaan in Gilze en
- Spoelstraat in Gilze
Om de werkzaamheden uit te voeren, 

worden genoemde wegen één of meerde-
re dagen voor het verkeer afgesloten. Het 
doorgaande verkeer zal via borden worden 
omgeleid.  
De omwonenden worden vooraf via een 
bewonersbrief nader geïnformeerd over 
de afsluiting en wat dit voor hen betekent. 
De werkzaamheden veroorzaken overlast in 
de straat, maar er zal alles aan gedaan wor-

den om dit zo veel mogelijk te beperken. De 
kans bestaat dat vanwege weersomstandig-
heden de werkzaamheden iets uitlopen. 
Rasenberg Infra uit Breda voert de werk-
zaamheden uit. De uitvoerder is Jeroen 
van Elewout, die te bereiken is via tele-
foonnummer 076-5781200. Namens de 
gemeente begeleidt Gerben Gerrits, bereik-
baar via 06-20496398, de werkzaamheden.

Start Rijen
De meeste ondergrondse containers in 
Rijen zijn geplaatst. Een paar containers 
wordt binnenkort geplaatst. Het gaat 
om de volgende locaties: 

-  R03 Van Oldenbarneveldtlaan/Storm-
straat

-  R04 Brabantpark ter hoogte van nr. 23
-  R05 Brabantpark/Kuyperstraat
-  R20 Rembrandtlaan/Spoorlaan Noord
-  R34 Haansbergseweg ter hoogte van 

nr. 51

In de tussentijd kunt u bij één van de 
andere ondergrondse containers in de 
gemeente terecht. 


